
31

گر درس بعدی مثالً آموزش حرف »ت« و در درس فعلی آموزش حرف »آ« مدنظر باشد، 7  -4 برای آموزش حروف الفبا در کتاِب خواندن کالس اول ابتدایی، ا

)داخل 1401( در پایین صفحه هر دو حرف نوشته می شود. دلیل آمدن حرف بعدی در درس قبلی، کدام است؟ 

1( ارائه حروف درس فعلی و بعدی ارتباط بین مطالب را شکل می دهد. 
2( دانش آموز از مزایای پدیدۀ آماده سازی در یادگیری حروف استفاده کند. 

3( انتظار مثبت شکل بگیرد و دانش آموز درس های بعدی را بهتر یاد بگیرد. 
4( با ارائۀ آموزش حروف درس های بعدی، ردیابی درست عالمت صورت می گیرد. 

میثم و آرمان مشغول به خاطر سپردن یک شماره تلفن هستند. میثم در این فرایند تمرکز ندارد و آرمان به شمارۀ تلفن بی توجه است. با توجه به این 7  -4

)داخل 1401( مثال، کدام مورد درست است؟ 

1( شدت توجه میثم به شماره تلفن در حدی نیست که حواس او را تحریک کند. 
2( آرمان عالوه بر شماره تلفن، محرک های محیطی دیگری را نیز انتخاب کرده است. 

3( میثم از بین محرک های محیطی مختلف، شماره تلفن را به صورت بی ثبات و گذرا انتخاب کرده است. 
گاهی کامل دارد.  4( آرمان با وجود تمرکز مداوم و پایدار بر شماره تلفن، نسبت به سایر محرک ها نیز توجه و آ

)خارج 1401(7  -4 پاسخ پرسش های »الف« و »ب« کدام است؟ 

الف( عوامل اثرگذار بر کارایی توجه در دو تکلیف هم زمان، کدام است؟

ب( کدام مورد، به موقعیتی اشاره دارد که در آن کارایی توجه کاهش می یابد؟

1( الف: متفاوت بودن تکالیف ـ  آسان بودن تکالیف ـ میزان مهارت افراد در انجام تکالیف 
ب: تعمیرکاران حرفه ای که حین تعمیر خودرو تمام توجه خود را به آن معطوف می کنند. 

2( الف: شباهت تکالیف ـ دشواری تکالیف ـ میزان مهارت افراد در انجام تکالیف 
ب: رانندگان مبتدی که حین رانندگی با دیگران صحبت می کنند. 

3( الف: شباهت تکالیف ـ آسان بودن تکالیف ـ توانمندی افراد 
ب: رانندگان حرفه ای که حین رانندگی چای می نوشند یا غذا می خورند. 

4( الف: متفاوت بودن تکالیف ـ دشواری تکالیف ـ توانمندی افراد 
ب: آشپز حرفه ای که حین آشپزی با تلفن مکالمه می کند. 

)خارج 1401(7 --4 عبارات زیر، به ترتیب مربوط به کدام یک از منابع توجه است؟ 

 توجه یک ساعت فروش به ساعت هایی که افراد در یک مهمانی استفاده کرده اند. 

 توجه شما به اتومبیل های سفید رنگ، وقتی منتظر اتومبیل سفید رنگ پدرتان هستید. 

 توجه یک معلم به وضعیت درسی فرزندان اقوام 

1( اطالعات موجود در حافظه ـ سبک پردازش و انتظارات ـ اطالعات موجود در حافظه 
2( سبک پردازش و انتظارات ـ اطالعات موجود در حافظه ـ سبک پردازش و انتظارات 

3( اطالعات موجود در حافظه ـ گیرنده های حسی ـ اطالعات موجود در حافظه 
4( گیرنده های حسی ـ اطالعات موجود در حافظه ـ گیرنده های حسی 

)داخل 1400(7  -4 کدام عبارت در خصوص فرایندهای شناختی درست است؟ 

1( درگیری حواس پنجگانه با محرک های مختلف آزاردهنده است.
ک، فرایند تحریک گیرنده های حسی اندام های حسی است. 2( ادرا

3( تمرکز، توجه به یک محرک از بین محرک های مختلف به صورت مداوم است.
گاهی نسبت به همۀ محرک هایی که در دامنۀ توجه قرار می گیرند، کامل است. 4( آ
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)داخل 1400(7  -4 در کدام مورد، کیفیت و کارآیی عملکرد در انجام هم زمان چند تکلیف کاهش بیشتری می یابد؟ 

1( تکالیف ساده و منحصربه فردی که فرد از توانایی باالیی در انجام آن ها برخوردار است.
2( تکالیف دشوار و مشابهی که فرد از یک حس برای انجام دادن آن ها استفاده می کند.
3( تکالیف دشوار و منحصر به فردی که فرد از توانایی کمی در انجام آن ها برخوردار است.

4( تکالیف ساده و مشابهی که فرد از حواس مختلف برای انجام دادن آن ها استفاده می کند.
)داخل 1400(7   4 ک می کنیم که احساس نشده است«، این پدیده چه نام دارد؟  »چیزی را ادرا

4( هشدار کاذب کی  3( خطای ادرا 2( عالمت انحرافی  1( توهم 
)داخل 1400(7   4 چه عاملی باعث می شود که محرک های بیرونی به اطالعات روان شناختی معنادار تبدیل شوند؟ 

4( ردیابی درست 3( انگیختگی ذهنی  2( جست وجو  ک  1( ادرا
»نوجوان 16 ساله ای به خاطر می آورد که زمانی که حدوداً 5 ساله بود، در یک پارک بزرگ، پدر و مادر خود را گم کرده و بعد از چند ساعت توسط پلیس به 7 4 4

کید می کنند که چنین رویدادی هرگز رخ نداده است.« این مثال به کدام نوع حافظه اشاره دارد؟ والدین خود بازگردانده شده است. والدین این نوجوان تأ

)خارج 1400( 4( معنایی  3( کاذب  2( کاری  1( حسی 
)خارج 1400(7   4 کدام عبارت، در خصوص فردی که در آزمایش شرایط محرومیت حسی شرکت می کند، درست است؟ 

1( از بین محرک های محیطی زیاد، یک یا چند محرک را انتخاب و به آن ها توجه می کند.
2( شدت محرک های بیرونی در حدی نیست که اعضای حسی او تحریک شود.

3( حواس پنجگانۀ فرد با محرک های متنوع تحریک می شود.
4( از شرایط محرومیت حسی لذت می برد.

)خارج 1400(7   4 در کدام مورد، دانش آموزان نسبت به موضوعی که توسط معلم در کالس تدریس می شود، تمرکز بیشتری دارند؟ 

1( معلم موضوع جدید و تازه ای را تدریس کند.
2( معلم موضوع را به صورت مستمر و بدون وقفه تدریس کند.

گاهی نسبی داشته باشند. 3( دانش آموزان نسبت به موضوع موردنظر آ
4( دانش آموزان در کالس های متعددی با موضوع موردنظر برخورد کرده باشند.

)خارج 1400(7   4 این نکته که در موقعیت ردیابی عالمت، تکالیف مهم با هشدار کاذب همراه است، به کدام معنی است؟ 

1( امکان ردیابی عالمت درحالی که محرک هدف حاضر است، کمتر است.

2(امکان ردیابی عالمت درحالی که محرک هدف غایب است، بیشتر است.
3( امکان از دست دادن عالمت درحالی که محرک هدف غایب است، کمتر است.

4( امکان از دست دادن عالمت درحالی که محرک هدف حاضر است، بیشتر است.
)داخل 99(7   4 در علم روان شناسی، شناخت محرک معینی، تحت تأثیر ارائه پیشین همان محرک را، چه می نامند؟ 

4( حافظه 3( مشابهت  2( یادگیری  1( آماده سازی 
)داخل 99(7 - 4 کدام ویژگی محرک باعث ایجاد خوگیری نسبت به آن می شود؟ 

4( دریافت به شیوۀ متنوع 3( ارائه به دفعات زیاد  2( تغییرات درونی زیاد  1( تازگی و نو بودن 
)داخل 99(7   4 فردی که هیچ کس نام او را صدا نمی زند اما بلند می گوید: بله، به نظر شما این فرد کدام یک از موقعیت های ردیابی عالمت را تجربه می کند؟ 

4( فقدان محرک هدف 3( هشدار کاذب  2( تصمیم درست  1( رّد درست 
)داخل 99(7   4 کدام عبارت، درخصوص فرایندهای شناختی درست است؟ 

1( تمرکز پیوسته و پایدار به یک محرک توجه نام دارد.
2( فرایند انتخاب یک محرک از بین محرک های مختلف تمرکز نام دارد.

ک فرایندی است که در آن همه دریافت های حسی تفسیر می شوند. 3( ادرا
4( گوش به زنگی توانایی برای یافتن محرک هدف در یک دورۀ زمانی طوالنی است.
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)خارج 99(7   4 کدام مورد، بر اساس اصول روان شناسی گشتالت درست است؟ 

ک می شوند. 2( اشیای مشابه در یک طبقه ادرا ک می شوند.  1( اشیای کامل به صورت ناقص ادرا
ک می شوند. گانه ادرا 4( اجزای یک گروه به صورت جدا ک می شوند.  3( اشکال به صورت گسسته و منقطع ادرا

)خارج 99(7   4 وقتی ارائه پیشین محرک، دریافت بعدی آن را آسان می کند، با کدام مفهوم روان شناختی سروکار داریم؟ 

4( تقارب 3( مشابهت  2( خوگیری  1( آماده سازی 
)خارج 99(7 4 4 کی« درست است؟  کدام عبارت، درخصوص »خطای ادرا

ک صورت می گیرد. 2( محرک خارجی وجود ندارد، اما ادرا ک آن درست است.  1( محرک خارجی وجود دارد و ادرا
ک هم صورت نمی گیرد. 4( محرک خارجی وجود ندارد و ادرا ک آن نادرست است.  3( محرک خارجی وجود دارد، اما ادرا

)داخل 98(7   4 ک« است؟  کدام عبارت، بیانگر مفهوم »ادرا

2( تحریک  گیرنده های حسی 1( حل مسئله و تصمیم گیری  
4( فرایند تفسیر محرک های انتخابی 3( فرایند بازنمایی اطالعات  

)داخل 98(7   4 پدیدۀ »آماده سازی« نشانگر کدام مورد است؟ 

گاهی کامل نداریم. 2( به همۀ آن چه که توجه داریم، آ گاهی کامل می شود.   1( خوگیری مانع آ
4( نوع انتظار افراد بر توجه آن ها در آینده تأثیر می گذارد. 3( برای ایجاد تمرکز، ابتدا باید توجه شکل بگیرد. 

)داخل 98(7   4 در روان شناسی، حداقل انرژی الزم برای تحریک حسی را چه می نامند؟ 

4( آستانۀ مطلق 3( شدت محرک  2( احساس  ک  1( ادرا
)خارج 98(7   4 کدام یک از گزینه های زیر از موانع تمرکز محسوب می شود؟ 

2( تغییرات درونی محرک 1( یکنواختی و ثبات نسبی  
4( ایجاد هدف و اهمیت دهی به آن 3( درگیری و انگیختگی ذهنی  

)خارج 98(7 - 4 کدام عبارت، درخصوص »تفّکر« درست تر است؟ 

گاهی می شود. گاهی باعث ایجاد تفّکر بدون آ 2( توجه بدون آ گاه است.  1( با توجه به علوم پیشرفتۀ امروزی، بخشی از تفّکر ناخودآ
گاهانه است و شامل تفسیر تا تصمیم است. 4( کامالً آ 3( هدف نهایی هر تفّکری دستیابی به حل مسئله است. 

گر عالمت غایب باشد و ما عالمت را ردیابی کرده و گزارش دهیم، با چه موقعیتی سروکار 7   4 در موضوع ردیابی عالمت که یکی از کارکردهای توجه است، ا

)خارج 98( داریم؟ 

4( از دست دادن محرک هدف 3( رّد درست  2( هشدار کاذب  1( اصابت 
سؤال »دریافت حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می کنیم؟« مربوط به کدام مفهوم در روان شناسی است و معادل التین آن کدام است؟7   4

perception 2( توجه ـ   attention ک ـ 1( ادرا
attention 4( توجه ـ   perception ک ـ 3( ادرا

واژگان »انتخاب« و »تفسیر« ناظر بر کدام مفاهیم هستند؟7    

ک 4( احساس ـ ادرا 3( احساس ـ توجه  2( توجه ـ احساس  ک  1( توجه ـ ادرا
 نتیجۀ آزمایش محرومیت حسی چه شد؟7    

1( ناموفق بود؛ زیرا به طور کلی نمی توان شرایطی فراهم نمود که انسان لحظه ای بدون هیچ یک از حواس خود زندگی کند.
2( داوطلبان آزمایش نتوانستند بیشتر از چند ساعت این شرایط را تحمل کنند؛ زیرا انسان نیاز به احساس دارد.

گرچه داوطلبان تا انتهای آزمایش در آن باقی ماندند اما آن را به شکنجه ای تشبیه کردند. 3( ا
4( برخی از افرادی که سابقاً با این محرومیت مواجه بوده اند توانستند آن را تحمل کنند.

مادر نیلوفر هنگامی که او داشت با دوستش تلفنی صحبت می کرد او را برای صرف شام صدا زد. نیلوفر که در آن لحظه حواسش به مادر جلب شده بود 7 4  

از دوستش پرسید: چه گفتی؟ در این مثال فقدان کدام عامل باعث شده است او صدای دوستش را نشود؟

4( محرک 3( توجه  ک  2( ادرا 1( احساس 
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تحریک اندام حسی موجب ................ شده و این ............... مرحله برای شناخت است.7    

4( احساس ـ اولین ک ـ اولین  3( ادرا ک ـ دومین  2( ادرا 1( احساس ـ دومین 
 کدام گزینه نادرست است؟7    

1( تحریک اندام های حسی موجب احساس محرک می شود و محرک نیز هرچیزی است که گیرندۀ حسی را تحریک می کند.
2( انتخاب محرک  خاص از بین محرک های بی شمار پیرامون ما توجه نام دارد؛ احساس یک موضوع با چند گیرنده موجب دریافت قوی تر می شود.

ک نام دارد. 3( تعبیر و تفسیر کردن و معنی و مفهوم و سازمان دادن به محرک های توجه شده ادرا
4( همچنان که محرومیت حسی آزاردهنده است، درگیری حواس مختلف با محرک های متنوع نیز باعث آزار می شود.

در عبارات زیر هریک از موارد الف، ب، ج و د به ترتیب به کدام مرحله از شناخت اشاره دارند؟7    

»محمد، حسین و جواد در حال مطالعۀ مطالب درسی خود هستند. حمید از دور با صدای بلند می پرسد: »بچه ها چه کار می کنید؟« )الف( دو نفر سرشان 

را باال آوردند )ج( اما یکی از آن ها اصال سر خود را باال نمی آورد.)د( محمد گفت: »چقدر داد میزنی!« )ب( 

ک 2( احساس ـ توجه ـ فقدان توجه ـ ادرا ک ـ توجه ـ فقدان توجه  1( احساس ـ ادرا
ک 4( توجه ـ توجه ـ فقدان توجه ـ ادرا ک ـ توجه ـ فقدان توجه  3( توجه ـ ادرا

رابطۀ میان دریافت از چند گیرنده و میزان دریافت هنگام شناخت یک موضوع چیست؟7    

1( مستقیم ـ چون استفاده از چند گیرنده برای دریافت یک موضوع کار توجه را دشوار می کند.
2( معکوس ـ زیرا احساس برخی از محرک ها به طور هم زمان ممکن نیست.

3( مستقیم ـ چون درگیر شدن گیرنده های مختلف برای شناخت یک موضوع فهم آن را ساده تر می کند.
4( معکوس ـ زیرا هرچه تعداد محرک ها باالتر باشد، امکان توجه به همۀ آن ها کاهش می یابد.

در یک آزمایش دو متن یکسان به الف و ب داده شد. از الف خواسته شد مطلب را در ذهنش بخواند و از فرد ب درخواست شد هنگام خواندن آن را 7 -  

زمزمه کند. در پایان آزمایش پرسش نامه ای در اختیار آن ها قرار گرفت. کدام یک احتماالً نتیجۀ بهتری کسب کرده اند؟

1( فرد الف؛ زیرا تمام توجه او معطوف به خواندن و مرور مطالب در ذهنش بود.
2( فرد ب؛ زیرا هرچه گیرنده های بیشتری درگیر باشد دریافت موضوع قوی تر می شود.

3( فرد الف؛ زیرا تنها حس بینایی او درگیر بوده و بهترین راه دریافت برای خواندن مطالب همین است.
4( فرد ب؛ زیرا گیرندۀ شنوایی مطالب توجه بیشتری را نسبت به محرک بصری به خود اختصاص می دهد.

تحریک گیرندۀ حسی تابع ............... است.7    

4( فاصلۀ محرک 3( آشنایی با محرک  2( توجه به محرک  1( شدت محرک 
فرایند انتخاب یک محرک از بین محرک های حسی مختلف را چه می نامند؟7    

4( توجه 3( تمرکز  ک  2( ادرا 1( احساس 
در چه صورتی توجه به تمرکز تبدیل می شود؟7    

4( شدت محرک 3( دریافت صحیح  2( تفسیر محرک  1( پایداری و مداومت 
تفکیک بین کدام موارد برای انسان ناممکن یا دشوار است؟7    

ک و توجه و احساس                 ج( جنبه های اجتماعی و شناختی                 د( شدت محرک الف( توجه و تمرکز                 ب( فاصله میان ادرا

4( د ـ الف 3( ج ـ د  2( ب ـ ج  1( الف ـ ب 
ساینا که دانش آموز کنکوری است طبق برنامه اش باید روزی 8 ساعت مطالعه کند. او طبق برنامۀ خود پیش می رود و درس هایش را مطالعه می کند اما 7 4  

حس می کند از این 8 ساعت تنها 3 ساعت مطالعۀ مفید داشته است. فقدان کدام عامل موجب کاهش کیفیت مطالعۀ او شده است؟

4( رمزگردانی 3( اندوزش  2( تمرکز  1( توجه 
سیاووش که دانشجوی حقوق است تصمیم می گیرد به صحبت های استاد خود گوش دهد و از آن ها یادداشت برداری کند اما اواسط کالس مادرش به او 7    

پیامک داد و او به طور کامل یادداشت برداری از صحبت های استاد خود را فراموش کرد. فقدان کدام عامل منجر به این اتفاق شده است؟

4( رمزگردانی 3( توجه  2( اندوزش  1( تمرکز 



35

منابع توجه تحت تأثیر کدام یک نیست؟7    

2( اطالعات موجود در حافظه 1( حواس ما  
4( انگیختگی ذهنی 3( سبک پردازش افراد و انتظارات آن ها 

کدام عامل باعث می شود فرد از بین محرک های مختلف یک محرک را برای توجه انتخاب کند؟7    

2( سبک پردازش افراد و انتظارات آن ها گاهی نسبی   1( آ
4( تغییرات درونی محرک ها 3( انگیختگی ذهنی  

این عامل که فرد هرچیزی را آن که در ذهن دارد تصور می کند ناشی از کدام یک از منابع توجه است؟7    

2( انگیختگی ذهنی 1( سبک پردازش افراد و انتظارات آن ها 
گاهی ما 4( آ 3( حواس ما  

و آالت 7 -   ابزار  از  که  آنگونه  کتاب می گذرد. چنین فردی در حافظۀ خودش  بازارچۀ فروش  از یک  به صورت گذری  استادکار مکانیک  کنید یک  فرض 

گر از همین فرد بپرسیم آیا شما هنگام طی مسیر فالن انتشارات را دیدید؟ شاید به ما بگوید که مگر در مسیر من  مکانیکی اطالعات دارد از کتاب ندارد. ا

کتاب فروشی وجود داشت! کدام یک از منابع توجه باعث شده است او کتاب فروشی های میان راهش را نبیند؟

4( انگیختگی ذهنی او 3( سبک پردازش او  2( اطالعات موجود در حافظه  1( حواس او 
فاطمه که چشمانی قهوه ای دارد از کودکی چشمان سبز را دوست داشت. او همیشه می گوید نمی دانم چرا همیشه خدا افراد چشم سبز را سر راه من 7    

قرار می دهد. کدام عامل باعث شده است که او به این افراد توجه بیشتری کند؟

4( انگیختگی ذهنی 3( سبک پردازش او  2( اطالعات موجود در حافظه  1( حواس او 
سارا در یک مهمانی به همراه مادرش شرکت کرد. بعد از مهمانی مادرش نظر او را در مورد مهمانی سؤال کرد. او که یک آرایشگر مو است گفت خوب 7    

بود اما به نظرم مدل موهای صاحب خانه خیلی زیبا بود. کدام عامل موجب شده است او بیشتر از هر عامل دیگری به موهای صاحب خانه توجه کند؟ 

4( سبک پردازش او 3( انگیختگی ذهنی  2( اطالعات موجود در حافظۀ او  1( حواس او 
علی از کتاب فروشی محلشان چند کتاب می خرد. فروشنده هنگام بسته بندی، آن ها را در یک پالستیک که رویش تبلیغ یک خودکار با مارک خاص 7  4 

است می گذارد. چند روز بعد که علی برای خرید لوازم تحریر به همان مغازه مراجعه کرده بود، همان مارک خودکاری را انتخاب کرد که آن روز روی پالستیک 

کتاب ها دیده بود. علت این اتفاق چیست؟

کی 2( آماده سازی ادرا 1( اطالعات موجود در حافظه  
4( انگیختگی ذهنی 3( سبک پردازش افراد و انتظارات آن ها 

علی سر کالس علوم حواسش به درس نبود و مشغول طراحی در دفتر ریاضی اش بود اما کمابیش صحبت های معلم را می شنید. معلم که از سرگرم بودن 7  4 

گاه شد او را صدا زد و سؤالی را که تازه آن را تدریس کرده بود از او پرسید. علی کامالً غافلگیر شده بود اما توانست پاسخ سؤال را بدهد. کدام یک  علی آ

از گزینه ای زیر باعث شده است او بتواند پاسخ معلم خود را بدهد؟

4( انجام دادن چند تکلیف هم زمان 3( گوش به زنگی  گاهی نسبی  2( آ 1( انگیختگی ذهنی 
هر یک از موارد زیر به ترتیب به کدام پدیده در روان شناسی اشاره دارد؟7 44 

کید معلمان بر پیش مطالعۀ مطالب درسی« »تبلیغات اطراف زمین فوتبال ـ تأ

4( خوگیری ـ آماده سازی 3( خوگیری ـ خوگیری  2( آماده سازی ـ خوگیری  1( آماده سازی ـ آماده سازی 
بهتر فرا 7  4  را  باالی سر خود قرار دهید و خواهید دید که مطالب  از شب قبل  را  گر قرار است کتابی را فردا مطالعه کنید آن  ا روان شناسان می گویند 

می گیرید. به این کار در روان  شناسی چه گفته می شود و فایدۀ آن چیست؟

2( خوگیری ـ قوی تر شدن دریافت 1( آماده سازی ـ آسان شدن دریافت بعدی 
4( انگیختگی ذهنی ـ آسان شدن دریافت بعدی 3( ارائۀ قبلی محرک ـ قوی تر شدن دریافت 

از امین خواسته می شود که دنبال پسرعمویش که از بدو تولد در آلمان زندگی می کرده در فرودگاه برود. امین تا کنون هیچ عکسی از پسر عمویش 7  4 

ندیده اما او را به خوبی از روی مشابهت های ظاهری که با عمویش دارد در فرودگاه پیدا می کند. علت این امر چیست؟

4( خوگیری 3( ارائۀ محرک مشابه پیشین  2( انگیختگی ذهنی  1( ارائۀ محرک از قبل 
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ناصر در حال رانندگی به سمت خانۀ دوستش در حال استفاده از یک برنامۀ مسیریاب بود که اواسط راه تلفن همراهش خاموش شد. او در حال رانندگی 7  4 

بود که به ایستگاه آتش نشانی رسید و به خاطر آورد که در نقشه باید در خیابانی می پیچید که ابتدای آن یک ایستگاه آتش نشانی قرار داشت.کدام عامل 

به ناصر در جهت یابی کمک کرده است؟ نام این پدیده در روان شناسی چیست؟

2( ارائۀ محرک مشابه ـ انگیختگی ذهنی 1( ارائۀ پیشین محرک ـ انگیختگی ذهنی 
4( ارائۀ محرک مشابه ـ آماده سازی 3( ارائۀ پیشین محرک ـ آماده سازی  

آفت تمرکز چیست؟7  4 

4( هشدار کاذب 3( انگیختگی ذهنی  2( تغییرات درونی محرک  1( خوگیری 
باید گفت ............... شامل عادت کردن به محرک خاص است به نحوی که به تدریج کم تر و کم تر به آن محرک می پردازیم و معادل التین آن ............... است.7 -4 

habitiution 2( خوگیری ـ   prminig 1( خوگیری ـ
habitiution 4( انگیختگی ذهنی ـ    prminig 3( انگیختگی ذهنی ـ

الناز عادت دارد هنگام مطالعۀ درس هایش از مدادرنگی های مختلف استفاده کند و زیر کلمات مهم خط بکشد. کار او برای دوری از کدام آفت است و 7  4 

این آفت در کدام مرحله از دریافت رخ می دهد؟

2( ثبات نسبی ـ توجه 1( خوگیری ـ تمرکز  
4( انگیختگی ذهنی ـ توجه 3( آشنایی نسبی با محرک ـ تمرکز  

کدام گزینه نمودار روبه رو را کامل می کند؟7  4 

1( یکنواختی و ثبات نسبی ـ تغییرات درونی محرک
2( درگیری و انگیختگی ذهنی ـ آشنایی نسبی با محرک

3( آشنایی نسبی با محرک ـ یکنواختی و ثبات نسبی 
4( تغییرات درونی محرک ـ آشنایی نسبی با محرک

گر هنگام خستگی درسش را برای مادرش توضیح بدهد یا جلوی آینه درس بخواند 7     محبوبه عادت دارد با صدای بلند درس بخواند او دریافته است ا

توان بیشتری برای درس خواندن پیدا می کند. او از چه ترفندی برای درس خواندن استفاده می کند؟

4( انگیختگی ذهنی 3( ثبات نسبی  2( جلوگیری از خوگیری  1( آشنایی نسبی با محرک 
علت این که به دانش آموزان کنکوری توصیه می شود در برنامه ریزی روزانۀ مطالعاتی خود دروس را به صورت متنوع بچینند و هر روز یک کتاب را 7    

مطالعه نکنند چیست؟

2( ایجاد تغییرات درونی در محرک  1( جلوگیری از یکنواختی و ثبات نسبی 
4( ایجاد انگیختگی ذهنی و درگیری 3( جلوگیری از ایجاد آشنایی نسبی با محرک 

عوامل ایجاد تمرکز کدامند؟7 4  

2( درگیری و انگیختگی ذهنی ـ تغییرات درونی محرک 1( یکنواختی و ثبات نسبی ـ تغییرات درونی محرک 
4( تغییرات درونی محرک ـ آشنایی نسبی با محرک 3( آشنایی نسبی با محرک ـ یکنواختی و ثبات نسبی 

اسحاق برای امتحان هایش معموالً یک بار درس را مطالعه می کند و بار دیگر برای مرور مطالب، خود را جای معلم خود می گذارد و سؤاالت احتمالی 7    

امتحان را از خود سؤال می کند. او برای جلوگیری از کدام آفت تمرکز این  کار را انجام می دهد؟

4( آشنایی نسبی با محرک 3( درگیری و انگیختگی ذهنی  2( تغییرات درونی محرک  1( یکنواختی و ثبات نسبی 
قرار دادن نمودار و تصاویر علی الخصوص در کتاب هایی که محتوای سنگین دارند به چه منظوری است؟7    

4( ساماندهی توجه 3( ایجاد هشدار کاذب  2( درگیری و انگیختگی ذهنی  1( تغییرات درونی محرک 
 کدام گزینه از جمله کارکردهای توجه نیست؟7    

4( استمرار 3( جستجو  2( گوش به زنگی  1( ردیابی درست عالمت 
کدام دسته از عالمت ها در ردیابی باعث ایجاد حواس پرتی شده و کدام دسته را فرد باید برگزیند؟7    

4( هشدار کاذب ـ محرک هدف 3( عالئم انحرافی ـ محرک هدف  2( هشدار کاذب ـ محرک مشابه  1( عالئم انحرافی ـ محرک مشابه 
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تصور کنید در حال گوش دادن به رادیو هستید و در این هنگام صدایی از خیابان توجه شما را جلب کرده و حواس شما را پرت می کند. در این صورت 7 -  

کدام عامل باعث ایجاد این حواس پرتی شده است؟

4( کم رنگ بودن محرک هدف 3( عالمت انحرافی  2( از دست دادن محرک  1( هشدار کاذب 
گر 7     در آزمون های شنوایی سنجی، گوشی بر گوش کودکان قرار می گیرد و از آن ها خواسته می شود هر زمان صدای بوقی را از هر گوش شنیدند به آن اشاره کنند. ا

کودکی در اثنای انجام آزمون در حالی که صدایی از گوشی پخش نمی شود به گوش راست خود اشاره کند در اینجا با کدام مفهوم در مبحث توجه روبه رو هستیم؟

4( رد درست 3( عالئم انحرافی  2( از دست دادن محرک هدف  1( هشدار کاذب 
به ترتیب به ردیابی عالمت حاضر و غایب چه گفته می شود؟7    

2( تصمیم درستـ  هشدار کاذب 1( اصابتـ  از دست دادن محرک  
4( عالمت هدفـ  از دست دادن محرک 3( رد درست ـ هشدار کاذب  

کنشی نشان نداد؛ همچنین در ضربۀ سوم 7     در یک مسابقۀ فوتبال در ضربات پنالتی دروازه بان ضربۀ اول را به خوبی مهار کرد اما در ضربۀ دوم هیچ وا

به سمت راست پرید در حالی که بازیکن توپ را به سمت چپ زد. به ترتیب ردیابی این فرد در هر یک از موقعیت ها چگونه بوده است؟

2( اصابت ـ از دست دادن محرک هدف ـ رد درست 1( تصمیم درست ـ از دست دادن محرک هدف ـ هشدار کاذب 
4( اصابت ـ هشدار کاذب ـ از دست دادن محرک هدف 3( تصمیم درست ـ هشدار کاذب ـ رد درست 

کدام گزینه جدول زیر را به درستی کامل می کند؟7    

1( اصابت ـ رد درست ـ هشدار کاذب
2( اصابت ـ از دست دادن محرک هدف ـ رد درست

3( هشدار کاذب ـ از دست دادن محرک هدف ـ رد درست

ردیابی نشدن عالمتردیابی عالمتعالمت

ب_حاضر 

جالفغایب
4( هشدار کاذب ـ رد درست ـ اصابت  

کدام گزینه در ارتباط با جدول زیر در ارتباط با عملکرد دو 7 4  

فرد الف و ب در ردیابی محرک هدف درست است؟

1( تعداد اصابت یا تصمیم درست در فرد ب بیشتر از الف است.
2( مجموع هشدار کاذب فرد الف و ب 3 است.
3( رد درست در فرد الف کم تر از فرد ب است.

ردیابی نشدن عالمتردیابی عالمتعالمت

فرد بفرد الففرد بفرد الف

4363حاضر 

1012غایب
4( فرد ب دچار از دست دادن محرک نشده است.  

عدم ردیابی محرک حاضر و ردیابی محرک غایب به ترتیب چه نام دارد؟7    

2( از دست دادن محرک هدف ـ اصابت 1( رد درست ـ اصابت  
4( از دست دادن محرک هدف ـ هشدار کاذب 3( رد درست ـ هشدار کاذب  

در یک آزمایش به فردی گفته شد تعداد ردیابی محرک را بشمارد. در این آزمایش آزمایشگر او را 40 بار با محرک در تماس قرار داد اما در نهایت فرد 7    

47 بار ردیابی محرک را اعالم کرد. آزمایشگر می دانست که 9 بار از هشدار کاذب استفاده کرده است. در این آزمایش تعداد از دست دادن محرک هدف 

چند بار بوده است؟

2 )4  9 )3  4 )2  47 )1
کدام عامل باعث ایجاد هشدار کاذب بیشتر در افراد می شود؟7    

4( از دست دادن محرک 3( خوگیری  2( اهمیت تکلیف  1( عالئم انحرافی 
کدام گزینه درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص می نماید؟7    

الف( در هر موقعیت ردیابی ممکن است اصابت را فدای تصمیم درست بکنیم یا برعکس.

ب( در توجه دو نوع عالمت هدف و عالئم انحرافی وجود دارد.

ج( محرک یا عالئم انحرافی، محرک هایی هستند که همواره مانع انتخاب هدف می شوند.

4( درست ـ نادرست ـ نادرست 3( نادرست ـ نادرست ـ درست  2( نادرست ـ درست ـ درست  1( درست ـ درست ـ نادرست 
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به توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دورۀ زمانی طوالنی چه گفته می شود و معادل التین آن کدام است؟7 -  

search 4( جستجو ـ  vigilance 3( جستجو ـ  search 2( گوش به زنگی ـ  vigilance 1( گوش به زنگی ـ
کدام مورد به عنوان مهم ترین عامل، کارکرد گوش به زنگی را در افراد مختلف کاهش می دهد؟7    

4( خوگیری 3( خستگی  2( هشدار کاذب  1( عالئم انحرافی 
از ماهان خواسته شد به متنی طوالنی نگاه کند و تعداد حروف »پ« در آن را شناسایی کند. در نهایت کار، او 11 حرف را جا انداخته بود. کدام یک از 7    

کارکرد های توجه به او در انجام کار کمک کرده و کدام عامل باعث جاافتادن حروف شده است؟

4( گوش به زنگی ـ خستگی 3( جستجو ـ عالئم انحرافی  2( گوش به زنگی ـ عالئم انحرافی  1( جستجو ـ خستگی 
کدام یک از موارد زیر به کارکرد گوش به زنگی اشاره دارد؟7    

1( فردی در حال شمارش تعداد صفحات یک مقاله بعد از صفحۀ 500 اعداد را اشتباه می کند.
2( سمانه در حال انجام تکالیف مدرسه اش به موسیقی گوش می دهد و بعد از مدتی متوجه می شود که متن موسیقی را نوشته است.

3( از فردی خواسته شد هر گاه نوری را مشاهده کرد آن را ردیابی کند، او در نهایت 3 بار خطا در انجام کارش داشت.
4( فردی در مشاهدۀ دو ریل قطار مدام تصور می کند در مسیر پیش رو این دو ریل به هم برخورد می کنند.

در ............ به دنبال یافتن یک محرک .............. در زمینه یا بافت مکانی هستیم اما نمی دانیم در چه مکانی.7    

4( جستجو ـ مشابه 3( گوش به زنگی ـ مشابه  2( جستجو ـ مکانی  1( گوش به زنگی ـ مکانی 
پیدا کردن محرک هدف در کارکرد جستجو تحت تأثیر چه عواملی است؟7 4  

2( ویژگی منحصر به فرد آن ـ تعداد عوامل انحرافی 1( تعداد عوامل انحرافی ـ آستانۀ مطلق 
4( میزان گوش به زنگی ـ ویژگی منحصر به فرد آن 3( آستانۀ مطلق ـ میزان گوش به زنگی 

پیدا کردن یک پیکان جوانان گوجه ای در یک پارکینگ راحت تر از پیدا کردن یک پراید سفید است. این کار کدام کارکرد توجه بوده و کدام عامل آن 7    

را ساده تر کرده است؟

2( ردیابی درست عالمت ـ تعداد عوامل انحرافی 1( جستجو ـ تعداد عوامل انحرافی  
4( جستجو ـ ویژگی منحصر به فرد هدف 3( ردیابی درست عالمت ـ ویژگی منحصر به فرد هدف 

رابطۀ میان هر یک از موارد زیر چگونه است؟7    

ج( شباهت تکالیف هم زمان و عملکرد توجه تقسیم شده ب( مدت انجام تکلیف و کارکرد توجه  گاهی و توجه ارادی  الف( آ

4( مستقیم ـ مستقیم ـ معکوس 3( معکوس ـ معکوس ـ مستقیم  2( معکوس ـ مستقیم ـ معکوس  1( مستقیم ـ معکوس ـ مستقیم 
هر یک از موارد زیر چه تأثیری بر عملکرد توجه می گذارند؟7    

گاهی« »استفاده از حواس مختلف ـ انجام هم زمان چند تکلیف ـ افزایش آ

4( منفی ـ مثبت ـ منفی 3( مثبت ـ منفی ـ مثبت  2( منفی ـ منفی ـ مثبت  1( مثبت ـ مثبت ـ منفی 
کدام عوامل اثر منفی توجه تقسیم شده را کاهش می دهد؟7    

2( دشواری کم تر  ـ مهارت بیشتر ـ شباهت کم تر 1( شباهت بیشتر ـ دشواری کم تر ـ مهارت کم تر 
4( دشواری بیشتر ـ شباهت کم تر ـ مهارت کم تر 3( مهارت بیشتر ـ شباهت بیشتر ـ دشواری کم تر 

کثر مدت زمان مفید برای ایجاد توجه مستمر به کدام عوامل وابستگی دارد؟7 -   برآورد دقیق حدا

د( وجود عوامل انحرافی گاهی از تکلیف  ج( آ ب( دشواری تکلیف  الف( ویژگی های شخصی 

4( ب ـ الف 3( ج ـ د  2( ب ـ ج  1( الف ـ د 
کیان در حین مطالعه برای امتحان فردایش، همراه پدرش تلویزیون نیز تماشا می کند. کار او مصداق کدام مفهوم در توجه متمرکز بوده و اثر آن چیست؟7    

2( استفاده از حواس مختلف ـ منفی 1( استفاده از حواس مختلف ـ مثبت  
4( توجه تقسیم شده ـ منفی 3( توجه تقسیم شده ـ مثبت  

در کتاب های مختلف درسی می بینید که برخی از مواقع شما را به دیدن یک فیلم یا مستند ارجاع داده اند، هدف از این کار چیست؟7    

2( ایجاد توجه ارادی 1( استفاده از حواس مختلف  
4( جلوگیری از خوگیری در تمرکز  3( استفاده از توجه تقسیم شده  



39

تصویر مقابل در ارتباط با کدام مرحله از شناخت است و کدام گزینه پیرامون آن صحیح است؟7    

ک کند که اصالً احساس نشده است. ک ـ ذهن ما ممکن است چیزی را ادرا 1( ادرا
2( توجه ـ ذهن ما ممکن است به چیزی توجه کند که اصالً احساس نشده است.

ک می کند که وجود خارجی ندارد. ک ـ گاهی اوقات ذهن ما چیز هایی را ادرا 3( ادرا
4( توجه ـ گاهی اوقات ذهن ما به چیز هایی توجه می کند که وجود خارجی ندارد. 

به فرایند بازشناسی و معنابخشی به محرک های محیطی چه گفته می شود؟7    

ک 4( ادرا 3( ردیابی  2( احساس  1( توجه 
ک بدون احساس چه نام دارد؟7 4   از نظر روان شناسان ادرا

4( مشابهت کی  3( خطای ادرا 2( هشدار کاذب  1( توهم 
کدام گزینه در ارتباط با مثلث درون تصویر مقابل درست است؟7    

ک نمی شود. 1( پدیدۀ خارجی وجود دارد، احساس می شود اما ادرا
ک می شود. 2( پدیدۀ خارجی وجود ندارد، احساس نمی شود اما ادرا

ک می شود. 3( پدیدۀ خارجی وجود ندارد اما احساس و ادرا
ک می شود.  4( پدیدۀ خارجی وجود دارد، احساس نمی شود اما ادرا

نیستند؛ 7     به شنیدن آن ها  قادر  که سایرین  را می شنود  که صداهایی  ادعا می کند  تازگی  به  او  نظر یک روان پزشک است.  کیارش مدتی است تحت 

همچنین او با یک دوست خیالی در ارتباط است. با توجه به مشکل او کدام گزینه درست است؟

ک می شود ممکن است مطابق با آن چه احساس شده است نباشد. 1( آنچه ادرا
ک که تفسیر محرک های موجود است در این فرد با مشکل مواجه شده است. 2( ادرا

ک کنیم که توسط گیرنده های حسی دریافت نشده باشد. 3( ممکن است چیزی را ادرا
ک چیزی که احساس شده است، عاجز هستیم. 4( برخی مواقع ما از ادرا

ک یک محرک است و نام هر یک از این خطاها به 7     تصاویر مقابل کدام پدیده در ادرا

ترتیب چیست؟

کی ـ پونزو ـ مولر، الیر  1( خطای ادرا
2( خطای زمینه ـ پونزو ـ مولر، الیر

کی ـ مولر، الیر ـ پونزو 3( خطای ادرا
4( خطای زمینه ـ مولر، الیر ـ پونزو 

کش می کنیم؟7     کدام مفهوم بیانگر این است که آنچه را حس می کنیم، الزاماً چیزی نیست که در ذهن خود ادرا

4( هشدار کاذب 3( عالئم انحرافی  2( خطای زمینه  کی  1( خطای ادرا
کدام مورد باعث می شود یک پیراهن مشکی در کنار یک پیراهن مشکی دیگر بور به نظر برسد؟7 -  

4( هشدار کاذب 3( توهم  کی  2( خطای ادرا 1( خطای زمینه 
کی را به خطای شناختی در نظام ذهنی تبدیل می کند؟7     کدام عامل خطای ادرا

4( زمان وقوع خطا 3( تعداد خطا  2( اثر زمینه  1( دشواری تکلیف 
کدام گزینه در ارتباط با علت این که برخی از افراد به طور مکرر تن به جراحی های زیبایی می دهند، درست است؟7    

1( این افراد به دلیل خطای شناختی مکرراً جراحی زیبایی می کنند.
2( خطای زمینه باعث شده است این افراد درک صحیحی از زیبایی های خود نداشته باشند.

3( احتماالً این افراد دیدگاه گشتالتی داشته و به صورت جزء نگر به خود نگاه می کنند.
4( این افراد در ردیابی محرک های محیطی که مربوط به آن هاست با مشکل مواجه اند. 
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درستی یا نادرستی عبارات زیر در کدام گزینه آمده است؟7  - 

ک اهمیت زیادی دارد. این روان شناسان بر این باورند که روش های جرء نگر درک جامعی ایجاد می کنند. در نزد روان شناسان گشتالتی ادرا

آنان اعتقاد دارند کل بیشتر از مجموع اجزاست. از نظر آن ها کل، عالوه بر مجموع اجزا، شامل روابط بین اجزا هم می شود که از جمع اجزا به دست نمی آید. 

ک می کنیم همچنین ما تمایل داریم اشیا را براساس شباهت آن ها در یک مقوله  وقتی چند شی در کنار یکدیگر باشند، ما آن ها را یک گروه ادرا

طبقه بندی کنیم.

2( درست ـ نادرست ـ درست 1( نادرست ـ درست ـ نادرست  
4( درست ـ درست ـ نادرست 3( نادرست ـ درست ـ درست  

شکل زیر به کدام یک از اصول روان شناسی گشتالت نظر دارد؟ 7  - 

1( اصل شکل و زمینه
2( مشابهت
3( استمرار
4( تکمیل 

به ترتیب تصاویر )الف( و )ب( به کدام اصل از مکتب گشتالت 7 4- 

اشاره می کنند؟ 

1( مشابهت ـ مجاورت
2( مجاورت ـ اصل شکل و زمینه
3( اصل شکل و زمینه ـ مشابهت

4( مجاورت ـ مشابهت 
کدام گزینه با توجه به اصول مکتب گشتالت در ارتباط با شکل مقابل صحیح است؟ 7  - 

1( ما گرایش داریم اشکال را به صورت متصل و پیوسته ببینیم.
ک می کنیم. 2( وقتی چند شیء در کنار یکدیگر باشند، ما آن ها را به صورت یک گروه ادرا

3( ما تمایل داریم اشیای ناقص را به صورت کامل ببینم.
4( ما معموالً تمایل داریم اشیا را براساس شباهت آن ها در یک مقوله طبقه بندی کنیم. 

)+درس 1(7  -  چرا یک دانش آموز اول ابتدایی بهتر قادر به تشخیص خطاهای نگارشی است تا یک بزرگسال؟ 

کی می شوند. 1( زیرا رشد شناختی کودکان به قدری ساده است که کم تر دچار خطای ادرا
2( زیرا بزرگساالن براساس اصل تکمیل به صورت خودکار در ذهن خود ایرادات را رفع می کنند.
کی و بزرگساالن براساس پردازش مفهومی اقدام می کنند. 3( چون کودکان براساس پردازش ادرا

ک و ردیابی بزرگساالن بیشتر از کودکان وجود دارند. 4( چون عالئم انحرافی در ادرا
)+درس 1(7  -  با توجه به شکل روبه رو چرا برخی افراد در نگاه اول قادر به تشخیص نادرستی نگارشی آن هستند؟  

1( زیرا برخی از افراد تحت تأثیر ویژگی های ظاهری محرک ها اقدام می کنند.
2( زیرا در برخی از افراد توجه آنچنان متمرکز است که از عالئم انحرافی مصون اند.

3( چون برخی از افراد تحت تأثیر پردازش مفهومی قرار داشته و براساس آن عمل می کنند.
4( چون آن ها از مرحلۀ توجه عبور کرده و آن را به تمرکز تبدیل کرده اند. 

کدام یک از افراد زیر راحت تر از دیگران قادر به تشخیص اشتباه در جملۀ زیر هستند. پردازش این افراد در ارتباط با این جمله از چه نوعی است؟7  - 

»من کشورم ایران را دوستت دارم«

2( دانش آموز دبیرستانی ـ مفهومی کی  1( استاد زبان و ادبیات فارسی ـ ادرا
کی 4( دانش آموز دوم دبستان ـ ادرا 3( انگلیسی زبانی که در حال آموختن فارسی است ـ مفهومی 
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گر تصویر 7 --  گر تصویر مربع را ببیند و دستش را باال نبرد و ا گر از دانش آموزی خواسته شود تا هنگام دیدن تصویر مربع دست خود را باال ببرد، به ترتیب ا ا

مکعب را ببیند و دست خود را باال ببرد، کدام موقعیت های زیر اتفاق افتاده است؟

2( از دست دادن محرک هدف ـ اصابت 1( رد درست ـ هشدار کاذب  
4( از دست دادن محرک هدف ـ هشدار کاذب 3( رد درست ـ اصابت  

به ترتیب »توجه بیشتر متخصص تغذیه به وضعیت بدنی افراد« و »پنداشتن این که هر ماشینی که می بینیم تاکسی اینترنتی است، وقتی منتظر آن 7  - 

هستیم«، به کدام منابع توجه اشاره دارند؟

2( تحریک حواس به وسیلۀ محرک های بیرونی ـ اطالعات موجود در حافظه 1( سبک پردازش افراد ـ اطالعات موجود در حافظه 
4( سبک پردازش افراد ـ تحریک حواس به وسیلۀ محرک های بیرونی 3( اطالعات موجود در حافظه ـ سبک پردازش افراد 

ک کنیم« و »تمایل داشته باشیم تا یک نقاشی تصویر چهرۀ ناقص را به صورت 7  -  گر »چندین وسیلۀ چوبی را در کنار هم به صورت گروه لوازم منزل ادرا ا

یک چهرۀ کامل مرد روستایی ببینیم«، به ترتیب کدام قوانین گشتالت را به کار برده ایم؟

4( مجاورت ـ استمرار 3( مشابهت ـ استمرار  2( مجاورت ـ تکمیل  1( مشابهت ـ تکمیل 
در کدام گزینۀ زیر، به ترتیب یک عامل ایجاد خوگیری و یک عامل مانع خوگیری ذکر شده است؟7    

2( درگیری و انگیختگی ذهنی ـ یکنواختی و ثبات نسبی 1( آشنایی نسبی با محرک ـ تغییرات درونی محرک 
4( درگیری و انگیختگی ذهنی ـ تغییرات درونی محرک 3( آشنایی نسبی با محرک ـ یکنواختی و ثبات نسبی 

در کدام گزینه، اثر منفی انجام دادن چند تکلیف همزمان کم تر است؟7    

2( موزیک گوش دادن راننده ای که تازه گواهی نامه گرفته است. 1( فوتبال بازی کردن و همزمان درس خواندن 
4( آماده کردن متن سخنرانی مهم و همزمان حل یک معادلۀ پیچیدۀ ریاضی 3( نواختن سنتور و همزمان آموزش دادن آن 

کدام عبارت زیر صحیح است؟7 4  

ک چیزی که وجود خارجی دارد. 1( توهم یعنی عدم ادرا
2( شکل  نشانگر خطای پونزو است.

ک است. 3( معنا بخشیدن به محرک های مورد توجه، نشانگر ادرا
4( مشکل بودن یک درس از نظر دانش آموزان، حتماً به این دلیل است که آن واقعاً دشوار است.

به ترتیب »تغییرات درونی محرک ها« و »ثبات نسبی«، جزء کدام عوامل مربوط به تمرکز هستند؟7    

2( عوامل ایجاد تمرکز ـ عوامل مانع خوگیری 1( عوامل مانع خوگیری ـ عوامل مانع تمرکز 
4( عوامل مانع تمرکز ـ عوامل ایجاد خوگیری 3( عوامل ایجاد خوگیری ـ عوامل ایجاد تمرکز 

به ترتیب »ردیابی عالمت غایب« و »ردیابی  نشدن عالمت حاضر«، چه نام دارند؟7    

2( اصابت ـ از دست دادن محرک هدف 1( هشدار کاذب ـ رّد درست  
4( اصابت ـ رّد درست 3( هشدار کاذب ـ از دست دادن محرک هدف 

گر از دانش آموزی خواسته شود با دیدن تصویر بَبر، دست راست خود را باال ببرد، به ترتیب در موقعیت های »تصویر شیر را می بیند و دست خود را 7     ا

باال می برد« و »تصویر بَبر را می بیند و دست خود را باال نمی برد«، کدام حالت های ردیابی اتفاق افتاده است؟ 

2( هشدار کاذب ـ رّد درست  1( اصابت ـ از دست دادن محرک هدف  
4( اصابت ـ رّد درست  3( هشدار کاذب ـ از دست دادن محرک هدف  

کدام گزینۀ زیر، از نظر عوامل دخیل در تمرکز با بقیه متفاوت است؟ 7    

1( هدف رضا برای درس خواندن، قبول شدن در رشتۀ مورد عالقه اش است. 
2( سپیده سعی می کند برای درک مطالب روان شناسی از زوایای مختلف به موضوع بیندیشد. 

3( نگین در هنگام درس خواندن از خودکارهای رنگی و تصاویر استفاده می کند.  
4( محسن در تمام مدت درس خواندن پشت میز ثابت می نشیند و پشت سر هم درس می خواند. 
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کدام گزینۀ زیر صحیح است؟7 -  

1( ما از بین دریافت های حسی، تمامی آن ها را انتخاب می کنیم.
ک محرک می شود. 2( تحریک اندام های حسی موجب ادرا

3( درگیری حواس مختلف با محرک های متنوع، نوعی شکنجه تلقی می شود.
4( توجه یعنی از بین صداهای مختلف، صدای موسیقی دلخواه خود را انتخاب کنیم.

در کدام گزینه، به ترتیب یک عامل ایجاد خوگیری و یک عامل مانع خوگیری ذکر شده است؟7    

2( یکنواختی و ثبات نسبی ـ آشنایی نسبی با محّرک 1( تغییرات درونی محّرک ها ـ درگیری و انگیختگی ذهنی 
4( یکنواختی و ثبات نسبی ـ درگیری و انگیختگی ذهنی 3( تغییرات درونی محّرک ها ـ آشنایی نسبی با محّرک 

در کدام گزینۀ زیر، توجه متمرکز شکل گرفته است؟7    

2( موسیقی گوش دادن هنگام رانندگی 1( غذا خوردن به هنگام درس خواندن  
4( حل معادلۀ ریاضی هنگام تماشای تلویزیون 3( خیاطی کردن و نگاه کردن به الگوی آن 

به ترتیب هر یک از اشکال زیر، معّرف کدام قانون گشتالت است؟7    

ج(  ب(   الف(  

2( استمرار ـ زمینه و شکل ـ مشابهت 1( تکمیل ـ استمرار ـ مجاورت  
4( استمرار ـ تکمیل ـ مشابهت 3( زمینه و شکل ـ تکمیل ـ مجاورت  

به ترتیب عبارت »احمد برای رفع خواب آلودگی، جمالت مهم درس جغرافی را قرمز می کند« و »سارا هدف از مطالعۀ درس شیمی را قبولی در این رشته 7    

می داند«، به کدام عوامل دخیل در تمرکز اشاره دارند؟

2( یکنواختی و ثبات نسبی ـ درگیری و انگیختگی ذهنی 1( آشنایی نسبی با محّرک ـ تغییرات درونی محّرک ها 
4( یکنواختی و ثبات نسبی ـ تغییرات درونی محّرک ها 3( آشنایی نسبی با محّرک ـ درگیری و انگیختگی ذهنی 

سؤال مربوط به فرآیندی که باعث می شود به واسطۀ آن، محّرک های بیرونی به اطالعات روان شناختی معنادار تبدیل شود، کدام است؟7 4  

2( دریافت های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می کنیم؟ 1( محّرک های محیط را چگونه حس می کنیم؟ 
4( اطالعات تفسیرشده را چگونه در ذهن خود به خاطر می سپاریم؟ 3( دریافت های حسی را چگونه انتخاب می کنیم؟ 

گر یک جملۀ سادۀ نوشته شده بر روی کاغذ را به یک تابلوی خطاطی نفیس تبدیل نماییم, کدام عامل تمرکز را به کار برده ایم؟ 7     ا

4( یکنواختی و ثبات نسبی  3( تغییرات درونی محرک ها  2( آشنایی نسبی با محرک  1( انگیختگی ذهنی 
کدام عبارت زیر صحیح است؟7    

کسی مورد نظر خود بداند. 1( اطالعات موجود در حافظۀ مریم باعث می شود تا هر ماشینی را از دور، تا
2( آماده سازی یعنی عادت کردن به محرکی خاص.

3( آشنایی نسبی با محرک باعث ایجاد خوگیری می شود.
4( یکنواختی در مطالعه باعث افزایش تمرکز می شود.

توجه متمرکز در کدام گزینۀ زیر کم تر ایجاد می شود؟7    

2( خواندن کتاب داستان همراه با دیدن تصاویر آن 1( دیدن فیلم به زبان انگلیسی و همزمان نگاه کردن به زیرنویس آن 
4( ویولن زدن و همزمان دیدن نت های آن 3( گوش دادن به سخنان معلمان و همزمان با دوست خود صحبت کردن 

عبارت »محدثه درس می خواند برای این که شاگرد اول شود« به کدام عامل مؤثر در تمرکز مربوط می شود؟7    

4( آشنایی نسبی با محرک 3( یکنواختی و ثبات نسبی  2( تغییرات درونی محرک  1( درگیری و انگیختگی ذهنی 
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آزادانه بازی کردن  هفت سال اول  یعنی از 1 تا 7  			  	
سالگی  پس 6 سال درست است.

رفتار با وی به منزلۀ مشاور  هفت سال سوم  یعنی از 14 تا 21 
سالگی  پس 16 سال درست است.

غلت زدن  نشستن با کمک  نشستن مستقل 			  4
)بعدی( )فعلی(  )قبلی(   

نظام  			 تأثیر  تحت  محبت  و  خشم  ترس،  مثل  ساده  هیجان های   	
پردازش های فردی نیستند.

هیجان های مرکب مثل ترحم، سپاسگزاری و احساس پشیمانی بروز پیچیده تری دارند.

2( ساده ـ ساده
3( مرکب ـ مرکب
4( مرکب ـ ساده

هر سه گزینۀ )2(، )3( و )4( اشاره به تأثیر تربیت و همنشینی با  			  	
افراد خوب یا بد دارند، اما در گزینۀ )1( به عامل وراثت اشاره شده که چون 

کنعان طبیعتش خوب نبوده، پیامبرزاده بودن هم منزلت او را افزایش نداد.

توجه گزینشی  رشد شناختی 			  
عضویت در گروه علمی مدرسه  ویژگی اجتماعی هویت  رشد اجتماعی
قضاوت دقیق و بهتر در مورد مسائل ارزشی، دینی و اخالقی  رشد شناختی

در 4 یا 5 سالگی کودکان دوست دارند به بازی موازی بپردازند؛ یعنی  			  	
کنار یک دیگر باشند ولی تنها بازی کنند که این سن با دورۀ کودکی اول )2 تا 7 

سالگی( مطابقت دارد.
در دورۀ دبستان، کودکان دوست دارند با هم جنسان خود، بازی گروهی انجام 

دهند که مطابق با کودکی دوم )7 تا 12 سالگی( است.
سه گزینۀ )1(، )2( و )3( اشاره به ویژگی های جنسی ثانویه دارند،  			  4

ویژگی  است،  دختران  در  تخمک گذاری  شروع  نشان دهندۀ  که  قاعدگی  ولی 
جنسی اولیه محسوب می شود؛ زیرا به طور مستقیم در تولید مثل نقش دارد.

نظر  4		 در  یعنی  می گیرد  نوجوانی شکل   دوران  در  که  فرضیه سازی   	
زیرا  ندارد،  احتمال های مختلف. فرضیه سازی در دوران کودکی وجود  گرفتن 

استدالل کودکان بر پایۀ واقعیت های ملموس و بیرونی است.

کی است. 1( پردازش کودکان ادرا
3( مهارت فراحافظه در کودکی وجود ندارد.

4( کودکان بر استدالل ها، قضاوت ها و تصمیم هایشان اشراف ندارند.
ویژگی های جسمی هویت  قیافه و شکل ظاهری 			  	

ویژگی های روانی هویت  ایفای نقش جنسیتی برای نشان دادن رفتارهای 
زنانه یا مردانه

هیجان های ساده مانند ترس،  محبت و خشم زودتر از هیجان های  			  	
واقع  در  می یابند؛  بروز  سپاسگزاری  و  ترحم  پشیمانی،  احساس  مانند  مرکب 

هیجان های ساده به هیجان های مرکب تعمیم می یابند.

			  	

توصیهپیامد تغییرات شناختی

آرمان گرایی و عیب جویی

باید به نوجوانان کمک کرد تا دریابند 
جوامع و افراد، آمیزه ای از محاسن و 

معایب هستند.

ترس از غریبه ها  8 ماهگی 			  4
ظرفیت شش ها  سه برابر قبل

اولین عالمت رشد اجتماعی در کودکی  لبخند اجتماعی
اصرار بر خواسته ها  هیجانی 			  	

کی  شناختی فایده مندی براساس رنگ  پردازش ادرا
عقیدۀ زهرا به این که آدم دقیق و منظمی است  درک اخالقی

به شناسایی و پیش بینی تغییرات در طول زندگی، فراخنای زندگی می گویند. 			  	
کی هستند، زیرا  			 هر سه گزینۀ )1(، )2( و )3( نشانگر پردازش ادرا  4

براساس رنگ، اندازه و شکل ظاهری صورت گرفته اند، اما در گزینۀ )4( قابلیت 
یا کیفیت مورد نظر قرار گرفته است که بیانگر پردازش مفهومی است و پردازش 

غالب نوجوانان یعنی گروه سنی 12 تا 20 سال از نوع مفهومی است.
 هر چند در گزینۀ )1( به دوام اشاره شده است که مربوط به پردازش 
مفهومی است، اما این دوام در گرو رنگ ذکر شده است که در کل نشان دهندۀ 

ک انتخاب رنگ و ظاهر است.( کی است. )یعنی مال پردازش ادرا
احساس پشیمانی  رشد هیجانی  			  	

ظرفیت سازی حافظه  رشد شناختی
عضویت در گروه سرود مدرسه  ویژگی اجتماعی هویت  رشد اجتماعی

قضاوت در مورد مسائل مذهبی  رشد شناختی
دوقلوهای همسان الزاماً هم جنس هستند، پس سهیل و سمیرا که  			  	

غیرهم جنس هستند، نمی توانند همسان باشند، پس حتماً ناهمسان هستند.

2( رضا و راضیه ناهمسان هستند، پس از دو تخمک به وجود آمده اند.
3( مونا و مهدی غیرهم جنس هستند، پس نمی توانند همسان باشند.

4( سعید و مسعود هم جنس هستند، پس هم می توانند غیرهمسان باشند و هم 
می توانند همسان باشند و ویژگی های وراثتی یکسان داشته باشند.

آماده سازی زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معینی، تحت  4		  	
تأثیر ارائۀ پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن قرار می گیرد. 

فرآیند انتخاب یک محرک از بین محرک های حسی مختلف را توجه  			  	
گر توجه مداوم و پایدار باشد، با تمرکز مواجحیم.  می نامند که با تمرکز متفاوت است. ا

انجام دادن دو یا چند تکلیف هم زمان کارایی توجه را کاهش می دهد  			  	
در شرایطی که مجبور می شویم به طور هم زمان چند تکلیف را انجام دهیم. هر 
چه دو تکلیف به همدیگر شبیه باشد و همچنین فرد انجام دهندۀ آن تکالیف از 
مهارت های الزم برخوردار باشد، اثر منفی ناشی از تقسیم توجه، کاهش می یابد. 
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افراد در یک مهمانی  			 توجه یک ساعت فروش به ساعت هایی که   	
استفاده کرده اند  اطالعات موجود در حافظه 

توجه شما به اتومبیل های سفید رنگ، وقتی منتظر اتومبیل سفیدرنگ پدرتان 
هستید  سبک پردازش و انتظارات 

توجه یک معلم به وضعیت درسی فرزندان اقوام    اطالعات موجود در حافظه 
فرایند انتخاب یک محرک از بین محرک های حسی مختلف را توجه  			  	

می نامند. توجه با تمرکز متفاوت است. 
گر توجه مداوم و پایدار باشد، در آن صورت با تمرکز مواجه هستیم.  ا

1( درگیری حواس مختلف با محرک های متنوع و مطلوب لذت بخش است.
2( تحریک اندام های حسی موجب احساس محرک می شود.

گاهی کامل نداریم.  4( به همۀ چیزهایی که در دامنۀ توجه ما قرار می گیرد، آ
در  			 می دهد.  کاهش  را  توجه  کارایی  هم زمان،  تکلیف  دادن  انجام   	

شرایطی که مجبور شویم به طور هم زمان چند تکلیف را انجام دهیم، هر چه دو 
تکلیف به یکدیگر شبیه تر باشند و تکالیف مورد نظر دشواری کم تری داشته باشند 
و همچنین فرد انجام دهندۀ آن تکالیف از مهارت های الزم برخوردار باشد، اثر منفی 

توجه که به واسطۀ انجام هم زمان چند تکلیف ایجاد می گردد، کاهش می یابد.
ک پدیده های بدون احساس، توهم گویند.  			 روان شناسان به ادرا  	
روان شناختی  			 اطالعات  به  بیرونی  محرک های  ک،  ادرا واسطۀ  به   	

معنادار تبدیل می شوند. 
یا  			 خاطرات  تحریف  به  گذشته،  اطالعات  یادآوری  در  افراد  برخی   	

افسانه بافی روی می آورند. این موارد نمونه ای از خطای نوع اضافه کردن است. در 
این خطا فرد چاله های ایجادشده را پر می کند. یکی از رایج ترین خطاهای اضافه 
کردن، بازشناسی یا یادآوری غیرواقعی رویداد اتفاق نیفتاده است که فرد به غلط 
ادعا می کند آن رویداد خاص قبالً اتفاق افتاده است. در چنین حالتی می گویند 

حافظۀ کاذب شکل گرفته است. 
محرومیت حسی یعنی این که فرد در شرایطی قرار بگیرد که هیچ یک  			  	

از گیرنده های حسی اش به وسیلۀ محرک های بیرونی تحریک نشود. 
	  تازگی موضوع ارائه شده، تمرکز ایجاد می کند.  4		

2( برای حفظ توجه و ایجاد تمرکز، باید از انجام فعالیت در ساعات طوالنی پرهیز کرد. 
گر محرک مورد نظر به دفعات متعدد ارائه شود، خوگیری شکل می گیرد.  3 و 4( ا

با  			 گر محرکی را ردیابی کنید که غایب بوده است، در این حالت  ا  	
هشدار کاذب مواجه هستیم. تکالیف مهم تر با هشدار کاذب همراه هستند.

آماده سازی زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معینی تحت  			  	
تأثیر ارائۀ پیشین همان محرک یا محرک شبیه به آن قرار می گیرد.

خوگیری آفت تمرکز است. خوگیری شامل عادت کردن به محرک  			  	
خاص است به نحوی که به تدریج کمتر و کمتر به آن محرک می پردازیم. عوامل 
آشنایی نسبی با  یکنواختی و ثبات نسبی  ایجاد خوگیری عبارتند از: 

محرک و موضوع مورد توجه

ردیابی محرک غایب )صدایی که وجود نداشته( هشدار کاذب نام دارد. 			  	
			  4

1( فرایند انتخاب یک محرک از بین محرک های حسی مختلف توجه نام دارد.
2( فرایند انتخاب یک محرک از بین محرک های حسی مختلف توجه نام دارد. 

)نه تمرکز(
همۀ  )نه  توجه  مورد  محرک های  آن  طریق  از  که  است  فرایندی  ک  ادرا  )3

محرک ها( را تفسیر می کنیم. 
به توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دورۀ زمانی طوالنی گوش به 

زنگی گویند.
ما  			 مشابهت  اصل  بنابر   	

تمایل داریم اشیا را بر اساس شباهت 
 آن ها در یک مقوله طبقه بندی  کنیم.

ارائۀ پیشین محرک، دریافت بعدی آن را آسان می کند، به این پدیده  			  	
آماده سازی می گویند.

ک آن  			 کی زمانی رخ می دهد که محرک وجود دارد اما ادرا خطای ادرا  	
نادرست است.

ک« نام دارد.  			 تفسیر محرک توجه شده »ادرا  4
توجه  4		 آن چه  همۀ  به  ما  که  است  مطلب  این  نشانگر  آماده سازی   	

گاهی کامل نداریم.  داریم، آ
حداقل انرژی الزم برای تحریک یک اندام حسی را »آستانۀ مطلق« می گویند. 			  4
وقتی موضوع مورد توجه پیوسته به صورت یکنواخت ارائه شد فرد  			  	

به آن عادت کرده و همین مسئله باعث کاهش تمرکز او می شود.
			  4

گاهی معنا ندارد. 3(تصمیم گیری آخرین  گاهانه است. 2( توجه بدون آ 1( تفکر آ
مرحلۀ تفکر است.

هشدار کاذب ردیابی محرکی است که غایب بوده. 			  	
ک اشاره دارد و معادل التین آن perception است. 			 سؤال مذکور، به ادرا  	
ک تفسیر یک محرک  			 توجه انتخاب یک محرک احساس شده و ادرا  	

انتخاب شده است.
محرومیت حسی یعنی فرد در شرایطی قرار بگیرد که هیچ یک از  			  	

گیرنده های حسی به وسیلۀ محرک های بیرونی تحریک نشود. نتایج مطالعات 
نشان داد که داوطلبانی که حاضر شدند آزمایش محرومیت حسی بر روی آنان 
انجام شود با وجود قول دریافت پاداش نتوانستند بیشتر از چند ساعت محرومیت 
حسی را تحمل کنند. محرمیت حسی به دلیل آزاردهنده بودن آن نوعی شکنجه 
تلقی می شود. مطالعات نشان می دهد که موجودات زنده به خصوص انسان نیاز 

به احساس دارند.
گون )صدای مادر و صدای دوستش( توجه  			 نیلوفر از بین محرک های گونا  	

به صدای مادر را انتخاب کرد و به همین دلیل متوجه صحبت های دوستش نشد.
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وقتی جسمی را انتخاب کردیم، میفهمیم که در کجاست، چقدر با ما  			  4
فاصله دارد، چه اندازه ای دارد. به عبارت دیگر تحریک اندام های حسی موجب 

احساس محرک می شود و این اولین مرحله از شناخت است.
حواس  4		 درگیری  است  آزاردهنده  حسی  محرومیت  که  همچنان   4

مختلف با محرک های متنوع و مطلوب، لذت بخش است.
			  	
گر یک موضوع را بتوان با چند حس دریافت کرد دریافت ما قوی تر  			 ا  	

گر مطلب شنیده شده را به صورت ترسیمی و نوشتاری تبدیل  می شود؛ مثالً ا
کنیم، یادگیری آن راحت تر خواهد بود.

گر یک موضوع را بتوان با چند حس دریافت کرد دریافت ما قوی تر  			 ا  	
گر مطلب شنیده شده را به صورت ترسیمی و نوشتاری تبدیل  می شود؛ مثالً ا

کنیم یادگیری آن راحت تر خواهد بود.
در همین مثال نیز زمزمه کردن مطلب عالوه بر این که گیرندۀ بینایی را درگیر 

می کند، گیرندۀ شنوایی را نیز در دریافت دخیل می گرداند.
تحریک گیرندۀ حسی تابع شدت محرک است. یعنی تحریک حواس  			  	

باید به میزان خاصی برسد تا آن عضو حسی تحریک شود.
محیط ما پر از محرک های مختلف است. فرایند انتخاب یک محرک  			  4

از بین محرک های حسی مختلف را توجه می نامند.
گر توجه مداوم و پایدار باشد در آن  			 توجه با تمرکز متفاوت است. ا  	

صورت با تمرکز مواجه هستیم.
اغلب به دلیل ارتباط نزدیک میان دو مفهوم توجه و تمرکز همۀ  			  	

افراد قادر به تفکیک آن دو نیستند.
ک آن قدر سریع است که ما آن را نادیده می گیریم. فاصلۀ زمانی میان احساس، توجه و ادرا

ساینا از آنجا که مطالب درسی خود را مطالعه می کند؛ پس مرحلۀ توجه  			  	
را دارد اما از آنجا که توجه او مداوم و پایدار نیست او در مطالعه اش تمرکز ندارد.

از آن جایی که او بین محرک های مختلف انتخاب کرده است که به  			  	
پیام مادر خود توجه کند درواقع از محرک  های دیگر چشم پوشی کرده است. 
می دانید که انتخاب یک محرک از بین  محرک های حسی مختلف توجه نام دارد.

اطالعات  4		 ما  حواس  است:  عامل  تأثیر سه  تحت  توجه   4
سبک پردازش افراد و انتظارات آن ها موجود در حافظه 

سبک پردازش افراد و انتظارات آن ها باعث می شود تا محرک خاصی  			  	
انتخاب شود. 

سبک پردازش افراد و انتظارات آن ها باعث می شود تا محرک خاصی  			  	
انتخاب شود. وقتی شما با یکی از دوستانتان قرار مالقات دارید هر فردی را از 
فاصلۀ دور آن دوست تلقی می کنید. یه وقتایی هم یهویی برای یه غریبه دست تکون 

میدید و یارو تو دلش میگه این خله؟ 
از کتاب فروشی ها  			 چیزی که توجه مکانیک را به محرک هایی غیر   	

گر در بین این همه  سوق داده است اطالعات موجود در حافظۀ او بوده است. ا
کتابفروشی یک فروشگاه وسایل مکانیکی وجود داشت قطعاً به آن توجه می کرد.

گاه اطالعات مربوط به چشم سبزها را در ذهن دارد  			 او به طور ناخودآ  	
و قطعاً با افراد چشم قهوه ای هم ارتباط دارد اما به علت اطالعات موجود در 

حافظۀ خود به آن ها توجه نمی کند.
به مدل  			 او  باعث شده است توجه  او  اطالعات موجود در حافظۀ   	

موهای صاحبخانه جلب شود.
مثال های  			 و  سؤال  صورت  در  اتفاق افتاده  پدیدۀ  به  روان شناسان   	

اتفاق می افتد که شناخت  آماده سازی زمانی  آماده سازی می گویند.  مشابه آن 
محرک معینی تحت تأثیر ارائۀ پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن قرار 

می گیرد.
گاهی داشته است اما  			 علی نسبت به محرک یعنی صدای معلم خود آ  	

گاهی نسبی داشته و به همین دلیل توانسته پاسخ  گاهی او کامل نبوده بلکه آ آ
معلم را بدهد. 

هر دو مورد به آماده سازی اشاره می کند و این مسئله زمانی اتفاق  			  	
یا  پیشین همان محرک  ارائۀ  تأثیر  که شناخت محرک معینی تحت  می افتد 

محرک شبیه به آن قرار می گیرد.
آماده سازی زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معینی تحت  			  	

پدیدۀ  در  گیرد.  قرار  آن  به  شبیه  محرک  یا  محرک   همان  پیشین  ارائۀ  تأثیر 
آماده سازی ارائۀ پیشین محرک دریافت بعدی را آسان می کند. در مثال صورت 
سؤال نیز علت مطالعۀ ثمربخش این بوده که شما از شب قبل آمادۀ مطالعه 

شده اید.
امین از روی خصوصیات ظاهری پسرعمویش را شناسایی کرده است  4		  	

در واقع ذهن او تحت تأثیر پدیدۀ آماده سازی عمل کرده است اما از آنجا که از 
روی مشابهت ها او را شناخته می توان نتیجه گرفت که محرک های مشابه او را در 

این کار راهنمایی کرده اند.
آماده سازی زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معینی، تحت  			  	

تأثیر ارائۀ پیشین همان محرک یا محرک های شبیه آن قرار دارد. پس گزینۀ )1( و 
)2( که حذف شدن.

اما ایستگاه آتش نشانی به عنوان یک نشانه سابقاً به فرد ارائه شده است؛ پس 
هیچ محرک مشابهی در کار نیست و عین ایستگاه را قبالً در نقشه دیده است.

خوگیری آفت تمرکز است. 			  	
به  			 است  به محرک خاص  کردن  عادت  گفت خوگیری شامل  باید   	

نحوی که به تدریج کم تر و کم تر به آن محرک می پردازیم و معادل التین آن 
habitiution است.

خوگیری آفت تمرکز است و عواملی نیز باعث اخالل در تمرکز می شود  			  	
از جمله: یکنواختی و ثبات نسبی و آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد مطالعه.
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خوگیری آفت تمرکز است در خوگیری فرد به محرک عادت کرده و به  			  	
تدریج کم تر و کم تر به آن محرک می پردازد. از جمله عوامل خوگیری می توان به 
یکنواختی و ثبات نسبی و آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه اشاره کرد.

توجه کنید در مثال صورت سؤال محبوبه برای جلوگیری از خوگیری و جلوگیری 
از ایجاد یکنواختی و ثبات نسبی شیوۀ درس خواندن خود را تغییر می دهد؛ 
پس دلیل نادرست بودن گزینۀ )3( این است که او برای جلوگیری از ثبات این 

کار را انجام می دهد نه ایجاد ثبات.
یکنواختی در مطالعه باعث عادت کردن و خواب آلودگی می شود. یکی  			  	

از راهکارهای از بین بردن یکنواختی و ثبات نسبی تغییر محتوای مورد مطالعه است.
			  	

اسحاق که قبالً یک بار درس هایش را مطالعه کرده است و آشنایی  			  4
نسبی با محرک و موضوع مورد توجه دارد به منظور ایجاد تمرکز بیشتر از یک 

زاویۀ دیگر مرور درس هایش را انجام می دهد.
گر به لحاظ معنایی، شرایط متنوع و جذابی  4		 موضوع مورد توجه ا  	

داشته باشد عادت را از بین می برد. برخی از محرک ها دارای تغییرات درونی 
گر مطالب یک کتاب سنگین بدون تصویر و  بیشتری نسبت به بقیه هستند. ا

نمودار باشد ایجاد تمرکز نمی کند.
کارکردهای توجه عبارتند از: ردیابی درست عالمت، گوش به زنگی و جستجو 			  4
در هر موقعیت ردیابی دو نوع عالمت وجود دارد: عالمت هدف و  			  	

عالمت انحرافی که باعث حواس پرتی می شود.
منظور از محرک هدف عالمتی است که فرد باید آن را برگزیند.

عالئم انحرافی که در اینجا صدایی که از خیابان می آید، بوده است  			  	
باعث ایجاد حواس پرتی می شود.

گر محرکی وجود نداشته باشد و فرد آن را گزارش کند در آن صورت  			 ا  	
محرکی را ردیابی کرده است که غایب بوده؛ به این حالت هشدار کاذب می گویند.

به ردیابی عالمت حاضر، اصابت یا تصمیم درست و به ردیابی عالمت  			  	
غایب، هشدار کاذب گفته می شود.

مهار کردن ضربۀ اول به معنی ردیابی درست محرک حاضر و تصمیم  	4	  	
درست یا اصابت است.

کنش نشان ندادن به توپ به معنی ردیابی نکردن محرک حاضر و از دست  وا
دادن محرک هدف است.

ردیابی محرک غایب )محرکی که به سمت چپ حرکت می کند( هشدار کاذب است.
	4	  	

ردیابی نشدن عالمتردیابی عالمتعالمت

از دست دادن محرک هدفاصابت یا تصمیم درستحاضر

رد درستهشدار کاذبغایب

	4	  	

ردیابی نشدن عالمتردیابی عالمتعالمت

فرد بفرد الففرد بفرد الف

حاضر
4: اصابت 
یا تصمیم 

درست

3: اصابت 
یا تصمیم 

درست

6: از دست 
دادن محرک 

هدف

3: از دست 
دادن محرک 

هدف

غایب
1: هشدار 

کاذب
صفر: هشدار 

کاذب
1: رد 
درست

2: رد 
درست

و  	4	 هدف  محرک  دادن  دست  از  همان  حاضر  محرک  ردیابی  عدم   4
ردیابی محرک غایب، هشدار کاذب است.

	44 47 9 38    4
40 38 2   

تکالیف مهم تر با هشدار کاذب روبه رو هستند. 	4	  	
بدهد.  	4	 الف( در هر موقعیت ردیابی هر دو خطا ممکن است رخ   	

این که از دست دادن را فدای هشدار کاذب کنیم و یا برعکس بستگی به اهمیت 
تکلیف دارد.

در عبارت )الف( اصابت یا تصمیم درست یکی هستند.
به توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دورۀ زمانی طوالنی  	4	  	

گوش به زنگی گفته می شود و معادل التین آن vigilance است.
عامل خستگی بر کارکرد گوش به زنگی تأثیر گذاشته بعد از مدتی  	4	  	

باعث افت عملکرد آن می شود.
این که افراد برای مدت طوالنی به دنبال محرک هدف باشند کارکرد  	4	  4

گوش به زنگی است که عامل خستگی بر عملکرد آن تأثیر منفی می گذارد.
			  	
در جستجو به دنبال یافتن یک محرک مکانی در زمینه یا بافت  			  	

مکانی هستیم اما نمی دانیم در چه مکانی.
پیدا کردن محرک هدف تابع تعداد عوامل انحرافی و ویژگی منحصر  			  	

به فرد آن هدف است.
در جستجو به دنبال یافتن یک محرک مکانی در زمینه یا بافت  			  4

مکانی هستیم اما نمی دانیم در چه مکانی. پیاکن جوانان اونم با رنگ گوجه ای دیگه از 50 
متری داد میزنه من اینجام پس یه ویژیگ منحصر به فرد داره که انقد تابلوعه 

گاهی شما بیشتر باشد، نوع توجه هم ارادی تر  4		 در توجه هرچه آ  	
خواهد بود. )مستقیم(

هرچه مدت انجام تکلیف بیشتر می شود، کیفیت انجام آن کاهش می یابد. )معکوس(
هرچه دو تکلیف به هم شبیه تر باشند، انجام هم زمان آن ها آسان تر خواهد 

بود. ) مستقیم(
گر  			 برای انجام توجه متمرکز، از حواس مختلف استفاده می کنیم. ا  	

حواس مختلف درگیر انجام دادن یک تکلیف باشد، کارایی خوبی خواهد داشت. 
گاهی  انجام هم زمان چند تکلیف کارایی توجه را کاهش می دهد. در توجه هرچه آ

شما بیشتر باشد، نوع توجه هم ارادی تر خواهد بود.
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در شرایطی که مجبور می شویم به طور هم زمان چند تکلیف را انجام  			  	
نظر  تکالیف مورد  و  باشند  به هم شبیه تر  تکلیف  هرچه دو  دهیم 
و همچنین فرد انجام دهندۀ آن تکالیف از  دشواری کم تری داشته باشند 
مهارت های الزم برخوردار باشد، اثر منفی ناشی از توجه تقسیم شده کاهش می یابد.

کثر مدت زمان مفید برای ایجاد توجه مستمر به  			 برآورد دقیق حدا  4
ویژگی های شخصی و دشواری تکلیف وابستگی دارد.

در ساماندهی توجه به دو نکته برمی خوریم که می توان گفت از نظر  			  4
توجه  و  مختلف  حواس  از  استفاده  هستند:  شبیه  هم  به  ظاهری 
از حواس  اثر منفی دارد. در استفاده  اثر مثبت و دومی  اولی  تقسیم شده که 
گر برای انجام یک تکلیف )تَکرار یم کنم یک تلکیف( از چند حس  مختلف می گوییم ا
کمک بگیریم عملکرد توجه و تمرکز بهبود پیدا می کند؛ مثالً در مطالعۀ مطالب 
علمی از تصاویر آن برای یادگیری هم کمک بگیریم اما در توجه تقسیم شده از 
توجه برای انجام چند کار بهره می بریم و به همین دلیل کارکرد توجه نیز کاهش 
می یابد. در مثال صورت سؤال نیز کیان توجهش را میان مطالعه و تماشای 

تلویزیون تقسیم کرده است که پیامد آن کاهش اثر توجه است.
گر  			 ا برای ایجاد توجه متمرکز از حواس مختلف استفاده می شود.   	

حواس مختلف درگیر انجام دادن یک تکلیف باشد، کارایی خوبی خواهد داشت. 
خواندن یک مطلب علمی همراه با رویت تصاویر آن نمونه ای برای استفاده از دو 

حس برای یک تکلیف است.
شناخت  			 مراحل  از  ک  ادرا مرحلۀ  به  مربوط  سؤال  صورت  تصویر   	

ک می کنند درحالی که اصالً  است. همۀ افراد در این تصویر وجود مثلث را ادرا
مثلثی وجود ندارد. 

ک  			 بعد از انتخاب دریافت های حسی آن ها را تفسیر می کنیم. ادرا  4
فرایندی است که از طریق آن محرک های مورد توجه را بارشناسی و به آن ها 

معنا می بخشیم.
ک بدون احساس توهم می گویند. 			 روان شناسان به ادرا  	
در شکل صورت سؤال مثلثی وجود ندارد. احساس نیز نمی شود اما  			  	

ک( می کند. ذهن ما آن را مثلث تفسیر )ادرا
ممکن است چیزی که احساس نشده باشد؛ یعنی توسط گیرنده های  4		  	

ک کنیم که در این صورت روان شناسان به این  حسی دریافت نشده باشد را ادرا
پدیده توهم می گویند.

در تصاویر صورت سؤال آنچه را احساس می کنیم لزوماً چیزی نیست  			  	
کی گفته می شود. کش می کنیم به چنین مواردی خطای ادرا که در ذهن خود ادرا

الزاماً  			 می کنیم،  را حس  آنچه  که  است  این  بیانگر  کی  ادرا خطای   	
کش می کنیم. چیزی نیست که در ذهن خود ادرا

			  	
کی بیشتر باشد، به عنوان یک خطای  			 هرچه تعداد خطاهای ادرا  	

شناختی وارد نظام ذهنی فرد می شود.
بسیاری از افرادی که مکرراً تن به عمل  های جراحی زیبایی می دهند  			  	

ک از بدن خود مشکل دارند. چه بسا این قبیل افراد بسیار زیبا باشند، اما  در ادرا
به دلیل خطای شناختی جراحی های مکرر انجام می دهند.

			   	
ک اهمیت زیادی دارد. این روان شناسان بر این  در نزد روان شناسان گشتالتی ادرا

باورند که روش های جرء نگر درک جامعی ایجاد نمی کند.
تصویر صورت سؤال به اصل شکل و زمینه مربوط است. منظور از  			  	

ک ما از یک شکل، تحت تأثیر زمینه های مختلف،  این اصل این است که ادرا
تغییر می کند.

4  اصل مجاورت: وقتی چند شی در کنار یکدیگر باشند، ما  			
ک می کنیم. آن ها را به صورت یک گروه ادرا

 مشابهت: ما معموالً تمایل داریم اشیا را براساس شباهت آن ها در یک 
مقوله طبقه بندی کنیم.

شکل صورت سؤال به اصل تکمیل در روان شناسی گشتالت اشاره  			  	
دارد؛ بر همین اساس ما تمایل داریم اشیای ناقص را به صورت کامل ببینم.

ک به شدت از نوع پردازش افراد اثر  4		 عالوه بر ویژگی های حسی، ادرا  	
کی و بزرگسال  می پذیرد. در مثال صورت سؤال دانش آموز براساس پردازش ادرا

براساس پردازش مفهومی عمل می کنند.
کی عمل می کنند قادر به تشخیص  			 افرادی که براساس پردازش ادرا  	

این گونه خطا هستند؛ زیرا این افراد تحت تأثیر ویژگی های ظاهری قرار دارند.
در این عبارت دوست، دوستت نوشته شده است. افرادی که پردازش  			  4

کی دارند راحت تر از دیگران قادر به تشخیص این خطا هستند؛ زیرا ذهن  ادرا
آن ها به طور طبیعی این خطا را اصالح نمی کند و آن ها به ظاهر کلمات توجه 
انگلیسی زبانی که در حال آموزش  و  دارند. در سؤال دانش آموز دوم دبستان 
فارسی است؛ چون هنوز به تسلط کافی بر زبان فارسی نرسیده اند نسبت به آن 

کی دارند. پردازش ادرا
در موقعیت اول عالمت حاضر ردیابی نشده است، بنابراین از دست  			  4

دادن محرک هدف اتفاق افتاده است. 

هشدار کاذب رخ  بنابراین  است.  ردیابی شده  غایب  موقعیت دوم عالمت  در 
افتاده است.

به  			 تغذیه  تا متخصص  باعث می شود  اطالعات موجود در حافظه   	
وضعیت بدنی افراد بیشتر از سایر موارد توجه کند.

کسی  سبک پردازش افراد و انتظارات آن ها باعث می شود تا هر ماشینی را تا

اینترنتی بدانند، زمانی که منتظر آن هستند.
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گر چند شیء در کنار یک دیگر باشند، ما آن ها را به صورت یک  			 ا  	
ک می کنیم که بیانگر قانون مجاورت است. گروه ادرا

تمایل به کامل دیدن اشیاء یا تصاویر ناقص )در این جا کامل دیدن چهرۀ مرد 
روستایی( اشاره به قانون تکمیل دارد.

با  			 نسبی  »آشنایی  خوگیری   ایجاد  یا  تمرکز  مانع  عوامل   	
محرک« و »یکنواختی و ثبات نسبی«

و  محرک«  درونی  »تغییرات  تمرکز   ایجاد  یا  خوگیری  مانع  عوامل 
»درگیری و انگیختگی ذهنی«

گر دو تکلیف همزمان به یک دیگر شباهت داشته باشند، تکالیف  			 ا  	
توجه  منفی  اثر  باشد،  داشته  را  الزم  مهارت  فرد  و  نباشند  دشوار  نظر  مورد 
تقسیم شده کاهش می یابد. بنابراین نواختن سنتور و همزمان آموزش آن دو 

تکلیف شبیه هم هستند.

1( دو تکلیف به هم شباهت ندارند.
2( فرد مهارت الزم را در رانندگی ندارد.

4( دو تکلیف دشوار هستند.
ک، فرآیندی است که از طریق آن، محرک های مورد توجه را  			 ادرا  	

بازشناسی و به آن ها معنا می بخشیم.

ک پدیده های بدون احساس. 1( توهم یعنی ادرا

2( شکل  نشانگر خطای مولر ـ الیر است.

4( مشکل بودن یک درس احتماالً به دلیل روش غلط مطالعه است، نه این که 
واقعاً دشوار است.

عوامل ایجاد تمرکز یا مانع خوگیری  تغییرات درونی محرک ها  			  	
عوامل مانع تمرکز یا ایجاد خوگیری  یکنواختی و ثبات نسبی

ردیابی عالمت غایب  هشدار کاذب 4		  	
ردیابی  نشدن عالمت حاضر  از دست  دادن محرک هدف

در موقعیت هشدار کاذب، عالمت غایب به اشتباه ردیابی می شود.  			  	
در این جا به جای تصویر بَبر، تصویر شیر ردیابی شده است. 

از دست دادن محرک هدف، عالمت حاضر ردیابی نمی شود. در  در موقعیت 
این جا فرد تصویر بَبر را می بیند، ولی دست خود را باال نمی برد، پس عالمت 

حاضر را از دست داده است. 
هر سه گزینۀ )1(، )2( و )3( موجب ایجاد تمرکز هستند، اما گزینۀ  			  4

)4( مانع تمرکز است، زیرا اشاره به یکنواختی و ثبات نسبی دارد.

ایجاد  باعث  انگیختگی ذهنی می شود که  و  ایجاد هدف، موجب درگیری   )1
تمرکز است. 

2( نگاه کردن به موضوع مورد مطالعه از زوایای مختلف، باعث از بین رفتن 
آشنایی نسبی با محرک می شود و تمرکز را افزایش می دهد. 

3( استفاده از رنگ و تصویر، موجب تغییرات درونی محرک شده و تمرکز را 
افزایش می دهد. 

انتخاب محرک خاص )در این جا صدای موسیقی دلخواه( از بین  			  4
محرک های بی شمار )در این جا صداهای مختلف(، توجه نام دارد.

1( ما از بین دریافت های حسی، فقط برخی از آن ها را انتخاب می کنیم.
2( تحریک اندام های حسی موجب احساس محرک می شود.

3( درگیری حواس مختلف با محرک های متنوع، لذت بخش است.
			  4

     

1( مانع خوگیری ـ مانع خوگیری
2( ایجاد خوگیری ـ ایجاد خوگیری
3( مانع خوگیری ـ ایجاد خوگیری

گر از حواس مختلف برای انجام یک تکلیف استفاده کنیم، توجه  			 ا  	
متمرکز شکل می گیرد. 

در سایر گزینه ها دو کار به صورت همزمان انجام شده است که کارایی توجه را 
کاهش می دهد.

استمرار )گرایش به ادامه دادن و متصل و پیوسته دیدن اشکال(: 			  4
 

تکمیل )کامل دیدن تصویر ناقص(:

 

مشابهت )دسته بندی اشیا در یک مقوله براساس شباهت(: 

 

این که احمد برای رفع خواب آلودگی، جمالت مهم را قرمز می کند،  			  	
اشاره به خارج شدن از یکنواختی و ثبات نسبی دارد.

این موضوع که سارا برای مطالعۀ درس شیمی هدف گذاری می کند، اشاره به 
درگیری و انگیختگی ذهنی دارد.

روان شناختی  			 اطالعات  به  بیرونی  محرک های  ک،  ادرا واسطۀ  به   	
معنادار تبدیل می شود  سؤال آن »دریافت های حسی انتخاب شده را 

چگونه تفسیر می کنیم؟« است.

1( احساس                    3( توجه                    4( حافظه
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گر به لحاظ معنایی, شرایط متنوع و جذابی  			 موضوع مورد توجه ا  	
داشته باشد, عادت را از بین می برد. برخی از محرک ها دارای تغییرات درونی 
بیشتری نسبت به بقیه هستند. اضافه کردن عناصر زیبایی شناختی )در این 
مثال تبدیل یک جملۀ ساده به تابلوی خطاطی(، از عوامل ایجاد تمرکز است که 

تغییرات درونی محرک ها نام دارد.

آشنایی نسبی با محرک، از عوامل عدم تمرکز و ایجاد خوگیری است. 4		  	

کسی  1( سبک پردازش مریم و انتظار او باعث می شود تا هر ماشینی را از دور، تا
مورد نظر خود بداند.

2( خوگیری یعنی عادت کردن به محرکی خاص.
4( یکنواختی در مطالعه باعث کاهش تمرکز می شود.

هر سه گزینۀ )1(، )2( و )4( به دلیل استفاده از حواس مختلف برای  			  	
انجام یک تکلیف خاص، توجه متمرکز ایجاد می کنند. اما در گزینۀ )3( دو فعالیت 

متفاوت به صورت همزمان انجام شده اند که توجه متمرکز را کاهش می دهد.

ایجاد هدف و اهمیت دادن به آن )در این جا هدف درس خواندن،  			  	
و  درگیری  ایجاد  در  مؤثر  روان شناختی  عوامل  از  است(  شدن  اول  گرد  شا

انگیختگی ذهنی است.

همین  			 گر  ا است.  شنیداری  به صورت  مطالب  بیش تر  رمزگردانی   	
خواهیم  قوی تری  رمزگردانی  شوند،  رمزگردانی  هم  دیداری  به صورت  اطالعات 
داشت؛ مثالً واژگان عدالت، امید، تالش و ... بعد دیداری و ملموس )عینی( ندارند 

پس سخت تر از کتاب که بعد ملموس هم دارد، در حافظه می ماند. 
بیش ترین فراموشی در ساعات اولیه بعد از یادگیری صورت می گیرد:  			  	

نظریۀ ابینگهوس
ناتوانی در یادآوری و بازشناسی اطالعاتی که قبالً وارد حافظه شده است: فراموشی 
حفظ کردن آیه ای از قرآن و جاانداختن برخی کلمات به هنگام یادآوری آن: 

حذف کردن
شاخ و برگ دادن غیرواقعی در تعریف از صحنۀ یک تصادف: اضافه کردن

	  پرهیز از هم زمانی چند فعالیت،  مطالعۀ چندحسی،   			
از جمله متون بهسازی حافظه در  بیان اهمیت مطلب و  بسط معنایی 

فرآیند رمزگردانی هستند. 
ذهن  		4 برای  کار  فضای  کردن  فراهم  و  ریاضی  مسائل  کردن  حل   	

 حافظۀ کاری
به خاطر آوردن خاطرات روز اول مدرسه و رمزگردانی معنایی اطالعات  

حافظۀ بلندمدت
دیدن و توجه به شماره های تلفن آموزشگاه  برای زمانی کسر از یک ثانیه  

حافظۀ حسی
بازیابی اطالعات از حافظه به نشانه های آن اطالعات وابسته است در بازی  		4  	

20 سؤالی هر چه نشانه های بیش تری داشته باشیم، زودتر به جواب می رسیم.
بسیاری از فراموشی ها در عمل، ناشی از کم توجهی و نبود رمزگردانی است؛ به 
همین دلیل گاهی مشخصات وسایلی که با آن ها سروکار داریم را به یاد نمی آوریم. 

یکی از علل عملکرد ضعیف حافظه، تداخل اطالعات است؛ به همین دلیل بعضی 
دانش آموزان کلیدواژه های مشترک به کار رفته در دروس مختلف را با هم اشتباه می کنند. 

درس  		4 که  کسی  است؛  اطالعات  سپردن  حافظه  به  گام  رمزگردانی   	
فلسفه را هر چه می خواند، نمی تواند به حافظه بسپارد، با مشکل عدم رمزگردانی 

مواجه است. 
حافظۀ کاری، حافظه ای است که به سایر اجزای شناخت خدمت رسانی  		4  	

می کند؛ به عبارت دیگر، حافظۀ کاری میز کار همۀ اجزای شناخت ماست. 
بهترین شیوۀ کنترل اثر گذشت زمان بر فراموشی، مرور اطالعات در  4	4  	

زمان مناسب است. 
بیش ترین مقدار فراموشی در ساعت های نخست بعد از یادگیری  		4  	

صورت می گیرد. بعد از گذشت 1 ساعت تقریباً نیمی از مطالب حافظه فراموش 
می شود و بعد از آن با گذشت زمان از شدت فراموشی کاسته می شود. 

اثرپذیری  		4 بر  عالوه  کاری،  حافظۀ  شکل گیری  که  آن جا  از  	 و 4 
از زمان، تابع میزان استفاده ما هم هست، بنابراین ظرفیت ذخیره سازی و زمان 

بازیابی اطالعات، برخالف حافظۀ کوتاه مدت، می تواند بیش تر باشد. 
با گذشت زمان، بعضی  		4 آزمایش ابینگهوس 2 نتیجه دربرداشت:   4

مطالب فراموش می شوند.
گر به  بیشترین مقدار فراموشی در ساعات نخست بعد از یادگیری است. ا
نمودار مقابل توجه کنید متوجه می شوید که با گذشت زمان شدت فراموشی 

کاهش می یابد.

4		  	
7 ماده است. 2 1( ظرفیت حافظۀ کوتاه مدت

3( اصاًل تو کتاب اسیم از حافظۀ فعال نیومده در ضمن نگهداری و بازیایب شباهیت به هم ندارن. 
4( رمزگردانی مرحلۀ به حافظه سپردن اطالعات است، نه نگهداری اطالعات.

گر شخصی  		4 بازیابی مرحلۀ فراخواندن اطالعات از حافظه است و ا  	
نتواند اطالعات ذخیره شده در حافظه را به خاطر بیاورد یعنی در مرحلۀ بازیابی 

دچار مشکل شده است.
برای ذخیره شدن پاسخ درست هر سؤال هر چه مثال های بیشتری  		4  	

داشته باشیم مفهوم مورد نظر بهتر از سایر مفاهیم در حافظه می ماند که به آن 
»بسط معنایی« می گویند.

رمزگردانی یا یادگیری 		4 مراحل حافظه عبارتند از:          4
بازیابی نگه داری یا ذخیره سازی یا اندوزش       


